Informacja dodatkowa
1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo
Organizacja nie ma żadnych zobowiązań z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub zobowiązań
warunkowych nieuwzględnionych w bilansie. Jedyne zobowiązania finansowe organizacji opisane są w części: 3. Uzupełniające dane o
aktywach i pasywach.
2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii
Organizacja nie udziela kredytów członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących, a także nie ma zobowiązań
zaciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju
3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach
I Aktywa
a) aktywa trwałe ujęte są w bilansie w wartości netto i wynoszą 0 zł stan aktywów trwałych stanowią rzeczowe aktywa trwałe pomniejszone o
wartość umorzenia.
b) należności krótkoterminowe dotyczą rozliczeń z ZUS, US i kontrahentami.
c) aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne na rachunkach bankowych (91 611,90 zł) i w kasie (32,15 zł)
II PASYWA
a) fundusze własne wynoszą – 3 101,34 zł zł w tym stały fundusz statutowy 2000 zł
b) wynik finansowy – 1 101,34 zł zostanie przeksięgowany w przychody roku następnego 2018.
c) rozliczenia międzyokresowe dotyczą przelanych przez grantodawców środków na działania roku następnego
4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych
Przychody
– przychody z darowizn – 10 095,11 zł dotyczą również darowizn celowych na Fundusz Stypendialny
– przychody z dotacji – 397 205,24 zł
Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – program MPiPS – 224 917,24 zł,
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności i ARFwP – program Działaj Lokalnie i Partnerstwo PAFW – 136 679,76 zł
Fundacja State Street – 27 098 zł
– przychody z działalności odpłatnej – 5 900 zł
- przychody z 1% - 1398,10 zł
- rozliczenia z tytułu vat – 13,23 z
Łącznie dotacje ze środków publicznych 5. informacje o strukturze poniesionych kosztów
Koszty
2017 roku Fundacja realizował
Program PAFW Działaj Lokalnie i Partnerstwo PAFW
Druk: NIW-CRSO

Program FIO MPiPS z wkładem własnym UMWM – 246 548,31 zł
Program State Street – 27 098 zł
Fundacja prowadziła działalność odpłatną, której koszty – 5900 zł w całości pokryły dochód
Przychody z 1% - 1398,10 zł zostały przeznaczone na działalność statutową fundacji.
Pozostałe koszty związane są z działalnością statutową fundacji
6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego
nie dotyczy
7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych
8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
1. Jednostka nie jest zobowiązana do sporządzania sprawozdań z przepływów środków pieniężnych.
Fundacja wypłaciła wynagrodzenia na podstawie umów cywilnoprawnych związanych z realizacją poszczególnych programów FIO i
Działaj Lokalnie.
1. Fundacja w roku obrotowym dokonała zmian w zasad (polityki) rachunkowości w zakresie sporządzania sprawozdania finansowego (na
podstawie załącznika 6 - ustawy o rachunkowości).
2. Fundacja nie podjęła wspólnych działań z innymi podmiotami – nie występują jednostki powiązane z Fundacją,
3. Nie wystąpiły zdarzenia mogące mieć wpływa na dalsze kontynuowanie działalności Fundacji'
4. Wszelkie informacje mający istotny wpływ na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej wynik finansowy Fundacji zostały przedstawione.

Data sporządzenia:
Data zatwierdzenia: 2018-06-30

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Druk: NIW-CRSO

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

